
 
Brev til Støttegruppas medlemmer juni 2022. Kjære Solbukta-venner! 
Sommermåneden juni er i gang. Vi gleder oss over regnet som faller og gir næring til vekster i en utrolig 
mangfoldig fauna. Vi blir minnet om Guds storhet og allmakt i skaperverket. 
Litt informasjon fra Solbukta: Skjærgårdsferien 19. – 23.juli er en kombinert ferie og leir for familien. 
Ei jente på 4 år sa om Skjærgårdsferien: «Vi bada og spiste is. Det beste var å leke med de andre 
jentene og vi hadde det veldig gøy». Solbuktafestivalen er fra 5.-7.august. Det er planlagt konserter med 
Frank Ådahl og Stig Lindell, Ole Paus, Solveig Leithaug. Festivalpass eller enkeltbilletter bestilles på 
nettsiden: Solbukta.no. Festivalen avsluttes med Solbuktastevnet søndag 7.aug. kl.12.00. Her blir det 
blant annet samtale med Monika og Morten Egeland om tjenesten de har stått i da de sist var ute som 
misjonærer. For Solbukta er det en utfordring at det er krevende å skaffe nok ledere til leirene. 
Kanskje noen kjenner en ungdom som kan være med som leder? 
Neste samling på Solbukta hvor Støttegruppa er medarrangør blir torsdag 6.oktober. Daglig leder på 
Solbukta, Morten, jobber med en skisse til lunsjkonsert. Vi starter med lunsj kl.12 og konsert 13.30. Det 
kan være klokt å notere datoen i kalenderen nå. Dagen blir lagt inn i Solbuktas kalender etter ferien. Da 
kommer det også mere informasjon fra Støttegruppa.  
Vedrørende byggeplanene på hovedbygget avventes svar fra kommunen. Støttegruppa er 
 med og støtter prosjktet. Støttegruppas bankkontonummer er: 1594 19 47155.  
Kanskje kjenner du noen som kan bli med i Støttegruppa. Styret trenger hjelp til å få flere med.  
Svein Christoffersen, 906 25 935, 567svein@gmail.com, Per Ruud, 917 42 695, 
peroleruud@yahoo.no. kan kontaktes, og de andre i styret.                                
Takk for alt dere bidrar med økonomisk. Takk for omtanke og forbønn for Solbukta! 
Vi ønsker dere alle Guds velsignelse!      God sommer med vennlig hilsen fra 
   Steinar Gulbrandsen, Per Ole Ruud, Gunn Ruud, Marry Næss, Svein Christoffersen, leder. 
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